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HØRINGSINNSPILL TIL PROP. 1 S (2020-2021) UTDANNINGS- OG 
FORSKNINGSKOMITEEN 
NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad. Vi har 

over 92 000 medlemmer i alle sektorer. Blant disse er studenter og vitenskapelig og administrativt ansatte ved 

universiteter og høyskoler. 

Programkategori 07.50 Kompetansepolitikk og livslang læring 

Studiepoeng og dagpenger    

NITO er svært glade for at muligheten til å ta utdanning mens man mottar dagpenger blir forlenget fram til 1. 

juli 2021. Dette er en mulighet vi har kjempet for siden 2015 og er en fornuftig oppfølging av Stortingets 

anmodningsforslag 319. Vi ser også svært positivt på signalene som har kommet om at regjeringen ønsker å 

åpne for muligheten til å studere med dagpenger til en permanent løsning. Det er viktig at den permanente 

løsningen også gir høyt utdannede dagpengemottakere, med behov for å supplere sin utdanning på 

universitets-/høgskolenivå, muligheten til å justere sin kompetanse for å komme tilbake i arbeid. 

Bransjeprogram – kap 3256 
Det er gledelig at regjeringen foreslår å videreføre og utvide bransjeprogrammene for kompetanseutvikling. Vi 

er også positive til at det opprettes et nytt bransjeprogram for maritim sektor.   

NITO deltar i to av bransjeprogrammene: innen olje og gass og innen elektro-, automasjons-, fornybar- og 

kraftnæringen.  Både blant operatørene og underleverandørene i disse bransjene skjer det en rask utvikling, 

og det er stort behov for faglig påfyll blant høyt utdannede. Petroleumsbransjen er svært sårbar, og vi antar at 

nedbemanning og omstilling vil tilta utover i 2021. Disse bransjeprogrammene er bredt sammensatt og har 

hatt kort tid på å utvikle tilbud som treffer bransjenes behov.  Det gjenstår mye arbeid til vi har fått opp 

tilstrekkelig antall gode faglige studier og en god struktur for videreutdanning i disse bransjene. Det er viktig 

at våre fremste kompetansemiljøer ved universiteter og høyskoler nå mobiliseres til å gi korte og treffsikre 

fleksible tilbud til høyutdanningsgruppene innen disse bransjene.  

Den foreslåtte bevilgningen er på 110 millioner til de 10 bransjeprogrammene der 20 mill. er satt av til sårbare 

klynger. Dette vil gi ca 9 millioner til hvert av bransjeprogrammene, noe som betyr mer enn en halvering fra 

eksisterende nivå.  

• NITO ber om at det bevilges midler til videreføring av bransjeprogrammene ut året 2021 på samme 

nivå som i 2020 med en helårseffekt, dvs. 30 millioner per program. 



 

I bevilgningene til bransjeprogrammene for 2020 ligger det ikke inne midler til å utvikle nye utdanningstilbud, 

kun en oppskalering og tilpasning av tilbud som utdanningstilbyder allerede har i sin portefølje. 

• NITO oppfordrer Stortinget om å be regjeringen sikre at det gis rom for å disponere deler av beløpet til 

utvikling av nye fleksible og bransjetilpassede tilbud. 

Studieforbund under Kunnskapsdepartementets budsjett Kap. 254, post 70 

Studieforbundene under Kunnskapsdepartementet er viktige verktøy for å redusere arbeidsledighet og for å 

nå målene i kompetansereformen. De har en unik organisering, de er landsomfattende og når ut til mottakere 

av kompetansetilbudet på en direkte og effektiv måte. Et eksempel på dette er Akademisk studieforbund, hvis 

medlemmer er fagorganisasjoner som blant annet Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Tekna, NITO, 

Radiografforbundet, Delta, Den norske legeforening, og Den norske kirkes presteforening. De kjenner sine 

medlemmers kompetansebehov og kan raskt initiere kurs.  

I KDs budsjettforslag er det en foreslått samlet bevilgning til studieforbundene på 68 920 000, inkludert 3 100 

000 til samarbeidsstrukturer. Vi er positive til begge forslagene til bevilgning. Samtidig vil vi minne om at 

studieforbundene har kapasitet til å tilby flere landsdekkende kurs, for eksempel til permitterte og 

arbeidsledige. Fra NITOs side er vi svært bekymret for at andelen arbeidsledige vil øke ved årsskiftet da 

arbeidsgivers andre lønnspliktsperiode inntreffer, og vi kan anta at flere permitterte kan bli oppsagt. Da er det 

viktig å ha på plass kompetansehevende tilbud som kan øke muligheten for å få jobb, i nærheten av der den 

enkelte bor eller digitalt.  

Mange av studieforbundene har i dag en organisering som gjør at de når direkte de som trenger 

kompetanseheving, som for eksempel permitterte og arbeidsledige.  I tillegg er de landsomfattende, og har 

god kunnskap om arbeidsgiveres behov og arbeidstakeres ønske om kompetanseheving. 

Programkategori 07.60 Høyere utdanning og forsking 

Horisont Europa og Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 
NITO er positive til tilslutningen til Horisont Europa og mener dette er viktig for å fortsette satsningen på 

forskning i Norge, samt sikre at vi blir del i verdensledende forskningsprosjekter. NITO er videre glad for at 

den planlagte opptrappingen av langtidsplanen for høyere utdanning og forskning fortsetter, men har 

følgende kommentarer til noen av prioriteringene: 

Behovet for IKT kompetanse 

Regjeringen foreslår å bevilge 196 mill. kroner til studieplasser innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag 

med vekt på informatikk og teknologiske fag med vekt på IKT. Midlene til studieplassene ble bevilget i 

forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2020 og er foreslått videreført i 2021. 

Det er bred enighet om at Norge i dag og i framtida vil mangle IKT-kompetanse og kompetanse innen IKT-

sikkerhet. Regjeringens nasjonale strategi for digital sikkerhetskompetanse (2019) adresserer behovet for 

tilstrekkelig nasjonal spesialistkompetanse.  

• NITO ber om at antallet IKT-studieplasser i høyere utdanning trappes ytterligere opp i forhold til 

regjeringens forslag, med 1000 nye studieplasser for 2021. 

En samlet IKT-bransje har etterlyst en nasjonal kartlegging av behovet for avansert IKT-kompetanse 



 

tilsvarende Damvadrapporten fra 20141.  En slik plan er nødvendig hvis vi skal dekke 

Norges behov for IT-kompetanse som imøtekommer behovet for omstilling og verdiøkning i alle bransjer. 

• NITO oppfordrer Stortinget om å be regjeringen lage en kartlegging av IKT arbeidskraftbehov de 

nærmeste 10 årene, og en strategi for å heve kompetansen blant arbeidstakerne og i 

utdanningssystemet til det nivået som trengs i det digitale samfunnet. 

Kvalitet i høyere utdanning 
Regjeringen vil øke bevilgningene til digital teknologi for undervisning og arbeidsrelevans og digitalisering med 

37,5 millioner kroner. I tillegg fortsetter opptrappingen av Dikus kvalitetsprogrammer med 130 millioner 

kroner. NITO mener dette ikke svarer på utfordringene med kvalitet i sammenheng med koronasituasjonen. 

Tiltakene er verken tilstrekkelig målrettede eller har en kort nok tidshorisont til å kunne forbedre kvaliteten 

på den digitale undervisningen i dagens situasjon. Følgelig etterlyser NITO en raskere og mer målrettet 

satsning på kvalitet i digital undervisning som tar innover seg dagens studiehverdag. 

I tillegg til dette ønsker NITO to utlysninger i Diku rettet mot henholdsvis praksis i ingeniør- og 

teknologiutdanningene og kvalitet i digital undervisning i disse fagene. Det kan løfte kvaliteten i et stort fagfelt 

vesentlig og på en kostnadseffektiv måte. 

Finansiering av høyere utdanning 
NITO er svært positive til at Stortinget har bedt regjeringen om en gjennomgang av teknologi- og 

ingeniørutdanningenes plassering i finansieringssystemet. Det er godt dokumentert over lang tid at det er 

utfordringer med kvaliteten i mange av disse utdanningene og at finansieringen på ingen måte er tilstrekkelig. 

Den treårige ingeniørutdanningen er i dag plassert i nest laveste kostnadskategori, men er blant de dyreste 

utdanningene for universiteter og høyskoler å tilby – blant annet på grunn av behov for laboratorier og 

programvare. NITO forventer en reell oppfølging av saken fra kunnskapsdepartementet som del av 

stortingsmeldingen om styring av høyere utdanning, og at det kommer økt finansiering til disse utdanningene 

senest i budsjettet for 2022. 

 

Med vennlig hilsen 
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